
 

 
 
Tips & tricks ledenwerving: aanbod voor jongvolwassenen 
 
Nieuwe leden vinden is niet voor elke basketbalvereniging gemakkelijk. Verenigingen krijgen steeds 
meer te maken met concurrentie van bijvoorbeeld sportscholen en steeds meer mensen kiezen voor 
ongebonden sporten. Sporters zijn kritische consumenten geworden. Hoe beter jouw vereniging weet 
in te spelen op de wensen en behoeften van potentiële leden, hoe groter de kans is dat de potentiële 
leden zich verbinden aan je vereniging. In dit document zoomen we in op de doelgroep 
‘jongvolwassenen’ (18-49 jaar). 
 

Doelgroep 
Drukke agenda Volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 49 jaar hebben het druk: studie, 

werk en/of gezin nemen een groot deel van hun tijd in beslag. Tegelijk vinden 
ze sporten vaak leuk en is fitheid voor hen belangrijk. Daarom proberen velen 
van hen in hun drukke schema toch tijd vrij te maken om te sporten, waar de 
een beter in slaagt dan de ander. Er is dus een speciale behoefte en dat biedt 
clubs weer kansen. 

 
Kansen ledenwerving De kansen voor ledenwerving onder jongvolwassenen liggen op de momenten 

waarop mensen veranderingen in hun leven meemaken. Zo kun je als 
vereniging denken aan ledenwerving onder studenten aan het begin van een 
nieuw studiejaar. Of aan het aanbieden van mogelijkheden om te sporten aan 
ouders van kinderen die al op jouw vereniging zitten.  

 

Aanbod 
Open Court Een instuif voor jongvolwassenen waarbij het gaat om plezier en lekker 

sporten, zonder prestatie-element.  
 
Sportief werken Maak van een overdag onderbezette sportaccommodatie een flexibele 

werkplek met sportfaciliteiten voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) 
en flexwerkers. Zie sport.nl/voorclubs voor meer informatie. 

 
3x3 De spelvorm is 3-tegen-3, zodat iedereen actief bij het spel betrokken is en op 

een laagdrempelige manier kennis kan maken met basketball. De deelnemers 
hebben meer balcontact en daardoor stijgt de spelvreugde. Andere voordelen 
zijn dat er minder spelers nodig zijn om een team te vormen; per veld zijn 
meer spelers actief en er is minder kader nodig om een wedstrijd te 
begeleiden. Zie voor oefenstof de Streetball Guide in de webshop. 

 
Combinatie Organiseer een instuif voor zowel senioren (vanaf 20 jaar) en kinderen op  
ouders-kinderen hetzelfde moment, zodat ouders tegelijk met hun kinderen kunnen sporten. 

Dat maakt het voor ouders makkelijker toch te gaan basketballen. 
 
 
 
 
 

https://sport.nl/voorclubs/samenwerking/sport-en-werken
https://www.basketball.nl/nbb-organisatie/service/webshop/!/15/lesboeken-en-dvd/!/40/streetball-guide-/

